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Niekoľko slov na úvod z pera (šéf)redaktora...
Vážení čitatelia, milí naši gymnazisti, ctení rodičia a kolegovia.
Naposledy sme si stránky TIMRAVÍN mohli prelistovať začiatkom júla 2020.
Odvtedy sme si poriadne oddýchli od školy vďaka letným prázdninám, aby sme
následne odštartovali školský rok 2020/2021. Jeho začiatok bol mierne rozpačitý
vďaka celému súboru rôznych opatrení, nariadení či príkazov, ktoré sa na nás
valili nielen z Ministerstva školstva SR, ale aj zo strany nášho zriaďovateľa
(BBSK). Napriek enormnému množstvu požiadaviek sme sa dokázali novej situácii
prispôsobiť. A dokázali ste to Vy, milí gymnazisti, za čo Vám touto cestou
ĎAKUJEM(E)! Spoločne sme zvládli každodenné ranné rituály, z ktorých sa
postupom času stala rutina – meranie telesnej teploty, umývanie a dezinfekcia
rúk, prezúvanie sa, nosenie rúšok, minimalizácia pohybu po chodbách v čase
prestávok a mnohé ďalšie. No aj napriek nášmu zodpovednému správaniu (myslím
nielen našu školu, ale drvivú väčšinu škôl na Slovensku) začal počet
novozistených pozitívnych prípadov koronavírusu COVID-19 na území našej
republiky výrazne stúpať. Akúsi pomyselnú STOP-ku, resp. zabrzdenie
nelichotivého trendu, sa neviditeľnému nepriateľovi pokúsila vystaviť vláda SR po rokovaniach s Ústredným
krízovým štábom začiatkom októbra 2020.Nové preventívne opatrenia sa dotkli aj rezortu školstva. Od pondelka 12.
októbra prešli žiaci všetkých stredných škôl k dištančnému vzdelávaniu, s ktorým sme mali skúsenosť už z obdobia
prvej vlny pandémie. Zmeny, prirodzene, neobišli ani naše GBST. Od uvedeného dátumu tak pokračovali v prezenčnej
forme výučby už len žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty. Pedagógovia si však ich prítomnosť v priestoroch školy
neužili dlho. Presne o dva týždne nato (26.10.2020) sa museli zatvoriť aj brány II. stupňa základných škôl.
Dnes (pozn.: v čase písania tohto príspevku dňa 25. októbra 2020) vieme len toľko, že dištančná forma vyučovania
má prebiehať u žiakov II. stupňa ZŠ do 27. novembra (predbežne), u stredoškolákov platí do odvolania. No čo sa
„zomelie“ zajtra, o týždeň-dva či o mesiac, to všetko je ešte vo hviezdach (a, samozrejme, aj na zodpovednosti
každého z nás v prístupe k preventívnym opatreniam...).
Prejdime však na príjemnejšiu nôtu. Redakcii TIMRAVÍN sa podarilo nadviazať na vlaňajší úspešný reštart
školského časopisu, vo vydávaní ktorého plánuje(me) pokračovať aj v školskom roku 2020/2021! Sme veľmi radi, že
sa nám do svojich radov podarilo prilákať dve nové tváre. Články od prváčky Sašky Z. (1.A trieda) a tretiačky
Naty S. (3.A) si spolu s ďalšími príspevkami našich redaktorov / novinárov môžete vychutnať na nasledujúcich
stratách TIMRAVÍN :-)
Uvedomujeme si fakt, že v dôsledku nových opatrení a následného prechodu k dištančnému spôsobu vzdelávania
bude obsahu, ktorý by mapoval dianie okolo školy, rôzne akcie, podujatia či súťaže, o čosi menej než v období
pred pandémiou. Je to však prirodzené vyústenie skutočností, ktoré reflektujú dianie v celej našej spoločnosti.
Do úvodného čísla TIMRAVÍN sa nám ešte podarilo zozbierať dostatok príspevkov, čo nás veľmi teší. Budeme radi, ak
nám do budúcich vydaní dáte nejaké tipy na príspevky, ktoré by naši redaktori mohli spracovať. Podieľajme sa
spoločne na tvorbe obsahu nášho školského časopisu :-)
V mene redakcie TIMRAVÍN mi dovoľte, milí gymnazisti a vážení kolegovia, popriať Vám nielen príjemné čítanie
z pohodlia Vašich domovov, ale najmä PEVNÉ ZDRAVIE a optimistické naladenie do nasledujúcich dní & týždňov.

Róbert Rácz, šéfredaktor a editor
školského časopisu TIMRAVINY

Sledujte nás na školskom webe a zdieľajte na sociálnych sieťach
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GBST V KOCKE
Hoci dnes to môže vyznieť ako sci-fi, v úvodných týždňoch aktuálneho školského roka sa mohli naši študenti socializovať, združovať aj
vo väčších skupinách a v exteriéri školy si dokonca nemuseli nasadiť rúška :-) Samozrejme, úvodnú vetu berte, prosím, s miernou dávkou
nadsázky a irónie. V nasledujúcich riadkoch (a s príslušnou fotodokumentáciou) sa chceme obzrieť za podujatiami, na ktorých sa podarilo
participovať našim žiakom v čase pred sprísnením opatrení. Niektoré z nich ste už určite zahliadli aj na školskom FB či webe GBST.
Záver septembra už tradične patrí významnému podujatiu s názvom TÝŽDEŇ
MOBILITY. Táto akcia neobišla ani naše GBST. Toto podujatie „prebieha každý
rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy
trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné
spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika,
môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí
príjemnejšie miesta pre život a prácu,“ uvádza sa na webe eurotm.sk. Naše GBST
je hrdé na to, že nás v peknej myšlienke prišli podporiť aj dvaja referenti Odboru
školstva BBSK pán Mgr. Imrich Kováč a pani Mgr. Judita Droppová.
Na fotografii vidieť, že naši gymnazisti majú kladný vzťah k športu a radi využívajú
zelené bicykle z DOBRÉHO KRAJA.
Cvičenie, resp. Kurz na ochranu života a zdravia (COŽaZ & KOŽaZ) patria medzi kľúčové aktivity,
ktoré naša škola organizuje každoročne v mesiaci september. COŽaZ predstavuje spravidla
jednodňovú akciu a je určené (v kontexte gymnaziálneho vzdelávania) pre žiakov prímy až sexty (8G)
a žiakov 1. a 2. ročníka SŠ (4G). Jeho „nadstavbou“ je potom v 3. ročníku (resp. septime) KOŽaZ.
Ten je už v celkovom trvaní 1 týždňa. Obsahovo sú obidve uvedené organizačné formy vyučovania
zamerané na osvojenie si vedomostí a zručností z oblasti riešenia mimoriadnych udalostí (civilná
ochrana), zdravotnej prípravy (predovšetkým zásad poskytovanie prvej pomoci), pohybu a pobytu
v prírode (orientácia v prírode, turistika) či záujmových technických činností a športu. Koronavírus,
žiaľ, v tomto školskom roku zasiahol aj do realizácie a organizácie KOŽaZ-u. Tretiaci a žiaci septimy
ho absolvovali netradične – tzv. dochádzkovou formou. Hoci nemali možnosť vycestovať na celý
týždeň do obce Bystrá, nachádzajúcej sa v južnej oblasti Nízkych Tatier, a odtiaľ absolvovať tradičnú
turistiku ku chate M. R. Štefánika, na Ďumbier či Chopok, veríme, že spoznali aspoň krásy neďalekej
Poľany, a že sa naučili niečo nové, resp. utvrdili si poznatky, ktoré už mali osvojené.
↓ Na fotografiách pózuje trieda tercia počas aktívneho, športom spestreného oddychu na Mestskom štadióne v Lučenci ↓
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Nikdy nie je neskoro! Tohto hesla sa drží aj naše GBST.
Hoci

tradičné

a zamestnancov

koncoročné
školy

fotenie

tried

v netradičnom

prebehlo

termíne, napokon všetko dobre dopadlo. Hneď v úvode
septembra (03.09.2020) sa podarilo zorganizovať
dodatočné fotografovanie triednych kolektívov, ktoré
nám koncom uplynulého školského roka neumožnila
karanténa (resp. zatvorenie škôl) a rôzne preventívne
opatrenia.
Za krásne fotky
a profesionálny
prístup ďakujeme
pánovi Antalovi.

TIMRAVINY na vlne inovácií a dištančnej formy vedenia krúžku.
Takto stručne a výstižne by sa dala charakterizovať naša snaha
o pokračovanie v krúžkovej činnosti vydávania školského časopisu
GBST. Keďže sme predpokladali, že k zatvoreniu škôl príde skôr či
neskôr a zároveň sme medzi sebou chceli naďalej plnohodnotne
komunikovať, rozhodli sme sa vytvoriť si tzv. Triedu, nesúcu názov
nášho záujmového útvaru. Fungujeme tak na rovnakom princípe ako ktorýkoľvek iný predmet či seminár. V redakcii však budeme radi,
ak sa na tvorbe obsahu TIMRAVÍN budete (spolu)podieľať aj Vy, milí gymnazisti a vážení kolegovia-pedagógovia :-) Ak Vás niečo z diania
okolo našej školy, jej histórie, prípadne z hľadiska významných absolventov GBST zaujme, kedykoľvek nás kontaktujte a zdieľajte s nami
Vaše tipy na dobré články. ĎAKUJEME.

O tom, že naše GBST má nielen výkonovo vynikajúcich, múdrych a inteligentných študentov, ale
najmä žiakov, v ktorých sa vymenované faktory skĺbili s tvorivosťou a originalitou, nás ešte
začiatkom

októbra

presvedčili

Fantastický

Marko

prezentáciu

o hudobnej

študenti

Fehérpataky
skupine

septimy.

spestril
The

svoju

Beatles

na

vyučovacom predmete UKL niekoľkými ukážkami ich
najznámejších

skladieb.

Markove

gitarové

sóla

si

vychutnávala celá trieda so zatajeným dychom. Na záver
sa dočkal búrlivého (a najmä zaslúženého) potlesku od
všetkých prítomných.
Tvorivým zručnostiam našich súčasných tretiakov sa ešte
budeme venovať v osobitnom príspevku na nasledujúcich
stranách TIMRAVÍN. Poukážeme na možnosť prepojenia
dvoch na prvý pohľad (zrejme) nesúvisiacich svetov, a to
umenia (ako výchovného predmetu) a matematicko-informatického mikrozamerania štúdia.
Ešte predtým si však vychutnajte výtvarné diela kreatívnych žiakov prímy a sekundy, ktorí chceli
poukázať na to, že aj samotné rúško môže byť vhodným módnym doplnkom oblečenia :-)
(text: rr; zdroj foto: rr, Frederika Csabová)
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DOBROVOĽNÍCI ČISTILI IPEĽ
Občianske združenie Dobrovoľníci Novohradu, za ktorým stoja mladí a najmä odhodlaní ľudia – Jakub Matúška a Dominik
Maurer (mimochodom, žiak nášho GBST) – sa už rok podieľa na čistení nášho regiónu od odpadkov. Či už je to priamo v meste Lučenec,
alebo jeho priľahlom okolí (lúky, lesy), iniciatívni dobrovoľníci spolu s ďalšími nadšencami, ktorých oslovila táto myšlienka, boli neraz
svedkami toho, v akej enormnej miere je naša príroda zamorená ľudským pričinením. V priebehu svojej existencie dokázala filozofia tohto
združenia osloviť množstvo angažovaných mladých ľudí, ktorí si stanovili za cieľ urobiť z Novohradu krajšie, čistejšie a lepšie miesto pre
život.
Prednedávnom oslávilo OZ Dobrovoľníci Novohradu svoje prvé
výročie. Pri tejto príležitosti spojili mladí EKOnadšenci svoje sily s tímom
ľudí zo Splavuj Ipeľ, ktoré, ako tomu napovedá už samotný názov,
prevádzkuje splavovanie úseku Ipľa z Trebeľoviec až po hať pri obci
Kalonda, ale takisto sa snaží udržať Ipeľ v čo možno najčistejšom stave.
Pri tomto zjednotení sa zrodila nová dobrovoľnícka akcia – Čistenie
Ipľa. Na podujatí sa podieľalo vyše 70 ľudí, medzi ktorými nechýbali ani
deti. Mladí ľudia, osoby v produktívnom veku alebo dobrovoľníci z radov
skúsenejších (skôr narodených) – tí všetci prišli participovať na peknej
myšlienke. Organizátori získali aj podporu od verejne známych osobností
nášho regiónu i kraja, a tak sme medzi účastníkmi mohli zahliadnuť
Ondreja Luntera, Pavla Baculíka, Lukáša Pelča s jeho otcom Jurajom
Pelčom, ako aj mnoho iných ľudí. Stretnutie sa uskutočnilo 6. septembra o 15.00 hod. hneď pri hati v Kalonde. Podporilo ho aj mesto
Lučenec, ktoré prispelo zabezpečením autobusovej dopravy.
Podujatie sa nieslo v peknom, pokojnom, no tiež zábavnom
duchu. Na úvod si hlavní organizátori priplavili slávnostný príhovor a
oboznámili verejnosť s registráciou účastníkov. Následne ľudí
rozdelili do skupín a rozviezli na vopred určené stanovištia, ktoré
bolo potrebné vyčistiť.
V čase od 15.45 do 18.00 hod. sa uskutočnil samotný zber
odpadkov z vody (rieky Ipeľ) a jej priľahlých brehov. Za jediný deň
sa Dobrovoľníkom Novohradu podarilo vyzbierať viac než 200
kilogramov (!) odpadu. Medzi týmto množstvom odpadkov sa našli
aj rôzne „skvosty“ či „zaujímavé“ predmety, ako napríklad záchod,
sedačky z auta alebo tri veľké koberce. Po skončení EKO- a
ENVIROakcie účastníkov čakal chutný guláš, ktorý navarili chlapi
z Folklórneho súboru Ipeľ. Nechýbala ani bohatá tombola či rôzne hry spojené so súťažami, a to všetko v sprievode skvelej hudby.
Dobrovoľníci Novohradu však s týmto výročným stretnutím rozhodne
nekončia. Plánujú zrealizovať ešte niekoľko ďalších zmysluplných
ekologických a zábavných akcií. Chalanom Jakubovi a Dominikovi
držíme palce a prajeme veľa „úspešne vyčistených“ miest. Ďakujeme Vám,
že robíte naše mesto, jeho okolie a prírodu krajšími! Našim čitateľom
tiež odporúčame urobiť dobrú vec nielen pre nás či pre seba samých, ale aj
pre našu planétu Zem, ktorá je hlavným zdrojom našej existencie a bytia.

(text: AZ; zdroj foto: FB Dobrovoľníci Novohradu)
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NÁVŠTEVA PREDSEDU BBSK V GBST
Ján Lunter zablahoželal víťazom Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR priamo na pôde ich alma mater
Ako už všetci dobre vieme, v uplynulom školskom roku sa študentom našej školy
podaril veľký a závideniahodný úspech. Traja naši gymnazisti – menovite Nikoleta
Skypalová, Adrián Beľa a Ivan Nociar – sa stali víťazmi spomedzi tých najlepších
„mladých dejepisárov“ v Dejepisnej súťaži študentov gymnázií ČR a SR.
V českom meste Cheb, dejisku tohto medzinárodného podujatia, obsadili fantastické
prvé miesto.
Tento významný úspech si všimol aj samotný predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. V utorok 29. septembra 2020 sa rozhodol
našich

šikovných

a dejepisnými vedomosťami podkutých študentov spolu s ich pani profesorkou
PhDr. Alicou Hrončekovou navštíviť osobne, zagratulovať im, oceniť ich
a poďakovať

za

výbornú

reprezentáciu

Slovenska,

nášho

kraja,

no

predovšetkým našej školy. Ján Lunter taktiež ocenil skutočnosť, že dokazujú
svoje kvality a nadanie v tak mladom veku. Po rozhovore so študentmi a ich
vyučujúcou, ktorá sa najvýraznejšou mierou podieľala na príprave talentovaných
dejepisárov, šéfovi banskobystrickej župy pripravilo vedenie našej školy menšiu
„exkurziu“
v priestoroch
našej alma mater – Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy.
Predstavili mu nielen inovované a moderné učebne, priestory školy,
triedy, ale takisto bola Jánovi Lunterovi ponúknutá možnosť nahliadnuť
do štúdia a procesu vzdelávania našich bystrých gymnazistov v tomto
neľahkom čase, plnom nepríjemných správ a náročných chvíľ.
Treba však šíriť pozitivitu a optimizmus a snažiť sa čo najlepšie
ako len vieme, aj keď to nie je vždy tak, ako si predstavujeme.
Predseda BBSK v závere svojej návštevy GBST študentom
poprial veľa úspechov a šťastia v ďalšom štúdiu a aj v živote, gymnáziu zas množstvo ohromných a nadaných žiakov, ktorí budú
dokazovať svoje kvality nielen v škole či v rôznych súťažiach, ale aj v reálnom živote a praxi.
Dúfame, že nás pán Lunter bude môcť
znova navštíviť, či už s úmyslom nám
znova poblahoželať (veríme, že k tomu
bude mať ešte mnoho príležitostí), alebo
len tak sa informovať, ako sa bude dariť
našim študentom v budúcnosti.

(text: AZ; zdroj foto: FB LUNTER – pre
dobrý kraj)
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PRÍMA TEAMBUILDING
Alebo lepšie povedané – vzájomné spoznávanie sa a budovanie nových priateľstiev v podaní triedy príma
Napriek tomu, že 15. september je u nás štátnym sviatkom Sedembolestnej Panny Márie a brány škôl sú každoročne v tento deň
zatvorené, našich najmladších gymnazistov spolu s ich triednou učiteľkou to nezastavilo. Mgr. Zuzana Pšenicová vymyslela pre svojich
„zverencov“ fantastickú teambuildingovú akciu. Vzájomné spoznávanie sa žiakov triedy príma, spojené s pobytom na čerstvom vzduchu
neďaleko lučeneckej priehrady Ľadovo a doplnené o opekanie si všakovakých dobrôt, sa skutočne vydarilo! Pri ohníku s dobrým jedlom,
šantení a pri rôznych športových aktivitách tak mohli malí novici nášho GBST budovať nové, resp. upevňovať už existujúce kamarátstva.
Veď posúďte sami v priloženej fotodokumentácii :-)

(text: rr; foto: Zuzana Pšenicová)
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DEŇ ŠTUDENTSTVA
Deň študentstva sa oslavuje každoročne 17. novembra, teda v deň, počas ktorého sa odohrala
študentská demonštrácia proti nacistickému režimu vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava. Nacisti
tento protest potlačili a kruto rozohnali. Bolo zatknutých 1500 študentov a profesorov. Deväť najvýznamnejších osobností odboja
popravili. Nacisti pristúpili aj k zatvoreniu Karlovej Univerzity v Prahe. Po tomto počine sa študenti v roku 1940 rozhodli obnoviť Centrálnu
asociáciu československých študentov. Nápad oslavovať sedemnásty november ako Deň študentstva dostali práve oni. V roku 1941 túto
ideu schválil aj samotný exilový prezident Eduard Beneš. V štrnástich ostatných krajinách sa
Deň študentstva začal sláviť tiež a podpísali proklamáciu:
„My, študenti Veľkej Británie a jej území a Indie, Severnej a Južnej Ameriky, ZSSR,
Belgicka, Československa, Francúzska, Grécka, Číny, Holandska, Nórska, Poľska,
Juhoslávie a všetkých slobodných národov, aby sme si ctili a pripomínali mučených a
popravených študentov, ktorí ako prví zvýšili hlas, aby odmietli nacistický útlak a
odsúdili okupáciu roku 1939, vyhlasujú 17. november za Medzinárodný deň študentov.“
Deň študentstva vznikol ako reakcia na pamiatku tých študentov, ktorí boli popravení a ktorí sa
vzopreli nacistickému útlaku. Dodnes si ich pamiatku pripomínajú v štrnástich krajinách, ktoré túto proklamáciu podpísali. Hoci je dnes
už menej oslavovaným sviatkom, pamiatku a hodnoty, ktoré nesie, si treba pripomínať.

28. október - vznik 1. ČSR
Československá republika vznikla po páde Rakúsko-Uhorska, ktoré prehralo v 1.
svetovej vojne. Vznikli aj ďalšie štáty ako Maďarsko, Rakúsko a Ukrajina.
Československá republika vznikla najmä vďaka odboju proti nenávidenému starému
režimu monarchie. Viacerí českí a slovenskí vojaci sa odpojili od rakúsko-uhorskej
armády a pridali sa k spojencom. Dokonca obsadili Transsibírsku magistrálu.
Vedúcimi osobnosťami boli Česi Tomáš Garrigue Masaryk a Eduard Beneš, no tiež
Slovák Milan Rastislav Štefánik. Hneď po 1. ČSR sa uskutočnili voľby, ktoré vyhral
Tomáš Garrigue Masaryk. Stal sa tak historicky prvým prezidentom Československej
republiky. Post ministra zahraničia pripadol Eduardovi Benešovi, novým ministrom vojny bol vymenovaný Milan Rastislav Štefánik.
Preambula ústavy znela takto:
„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních
států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou
správu svého státu. Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných
svobodných národů. Novými činmi v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který
se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholili v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na Sibiři. Celý
svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní vojsko : Československá
legie. Buď si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi. Na počátku velikého díla ukládá Ti
Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radosť byly důstojny velké chvíle nynější.“

Československá republika však dlho nevydržala. Padla po nemeckej invázii v roku 1939, kedy vznikli dve samostatné zriadenia, a to
Protektorát Čechy a Morava a tiež Slovenský štát. V roku 1945 sa však ČSR obnovila. S istými obmenami v názve fungovala až do roku
1993. Prvým januárom uvedeného roka sa skončilo naše spolužitie s českým národom – vznikli dva samostatné štáty: Slovenská
republika a Česká republika. Hoci už takmer tri desaťročia nie sme spojení putom s prívlastkom „československá / československý“, tento
deň (28. október) si treba pripomínať. Je totiž dôležitým historickým bodom v dejinách Slovenska.
stranu pripravil: Lukáš ČIPKA (tercia)
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PÍŠU O NÁS V MÉDIÁCH
V uplynulom školskom roku zarezonovalo naše GBST neraz v rôznych médiách masovej komunikácie. Nastolený trend niekoľkoročnej
nadštandardnej spolupráce školy s najvýznamnejším regionálnym periodikom MY Novohradské noviny pokračuje naďalej (a MY
veríme, že pokračovať ešte aj bude)! Sme veľmi radi, že články z diania v GBST sa postupne a čoraz viac dostávajú do lučeneckých
Mestských novín. Dôkazy o spolupráci s uvedenými printovými médiami Vám chceme sprostredkovať práve na tejto strane TIMRAVÍN.
O uverejnených článkoch sme Vás informovali prostredníctvom FB stránky GBST a cez web našej školy v sekcii Píšu o nás
(http://www.gbstlc.sk/co_bolo/pisu_o_nas.html).

(rr)
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KREATIVITA GYMNAZISTOV
Milí čitatelia. Určite ste už na facebookovej stránke GBST alebo na školskom webe postrehli príspevky o inovovanom logu našej školy.
Pôvodnou autorkou modifikovaného loga GBST s rúškom je kreatívna vyučujúca Mgr. Edita Strmeňová, ktorá sa rozhodla tvorivo,
vtipne, no najmä aktuálne vystihnúť momentálnu pandemickú situáciu a preventívne opatrenia z nej vyplývajúce. Pedagogičkin návrh
loga, ktorý, mimochodom, visí na dverách jazykovej učebne, doviedol k dokonalosti Alex Potocký (3.C trieda). Tento tretiak
z matematicko-informatickej profilácie (resp. mikrozamerania) štúdia sa v rámci predmetu UKL preukázal ako skúsený grafik a ručne
robený návrh loga preniesol do virtuálneho sveta grafického dizajnu. Alex dokonca vytvoril niekoľko verzií školského loga. Posúďte jeho
prácu a grafické zručnosti sami. My v redakcii TIMRAVÍN tlieskame a snímame pomyselný klobúk :-) Alex, ĎAKUJEME!
↓ Pôvodný návrh loga (Mgr. Strmeňová) ↓
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TVORBA NAŠICH ŽIAKOV
Okrem sféry grafického dizajnu a hry na gitare sme si pre čitateľov TIMRAVÍN pripravili aj čosi naviac...
...čosi z iného „súdka“. Niektorí naši gymnazisti sa vžili do role pisateľov a prejavili sa ako tvoriví autori originálnych poviedok. Jednu
z nich Vám ponúkame v aktuálnom vydaní TIMRAVÍN. Tvorca poviedky s názvom THE HOUSE si prial zostať v anonymite, rovnako tak
aj autorka recenzie známej knihy z pera Johna Greena čo, samozrejme, plne rešpektujeme.

THE HOUSE – halloweenska poviedka
DOM
Bol temný jesenný večer a Arthur sa rozhodol navštíviť dom, ktorý bol známy ako
„The House“. Tento dom bol tajuplný a záhadný. Arthur si prečítal článok, na ktorom boli
uvedené mená Gertrúda a Florián. Bol tam k tomu aj článok s titulom „Dve znetvorené telá sa našli v The House, príčina smrti: neznáma“.
Arthur sa rozhodol toto tajomstvo rozlúštiť a vstúpil do domu.
Dom bol starý, pavučiny v každom rohu. „Asi tu nikto nebýva,“ pomyslel si Arthur. V tom momente vybehla myš spoza závesu,
Arthur sa zľakol. „Skoro som zomrel,“ povedal vystrašene. Po niekoľkých minútach naberania guráže konečne pokračoval ďalej. Nikde
nič nebolo, len staré obrazy neznámych osôb. „Asi bývalí majitelia,“ povedal Arthur s kľudným hlasom.
Pri skúmaní domu si Arthur všimol, že všetky dvere sú rovnaké (staré s prasknutým drevom), až na jedny veľké červené, ktoré
boli zdobené zlatými ornamentmi. Arthur vedel, že sa tajomstvo vraždy skrýva za nimi. Rozhodol sa za každú cenu tie dvere otvoriť, ale
nešlo to. Po hodine skúšania sa rozhodol prestať dobíjať dnu. „Nemá to zmysel,“ povedal smutne.
Pokračoval po chodbe, bola temná a dlhá, zopár sviečok na stoloch. Keď sa dostal na koniec miestnosti, uvidel tam nádherné
čierne zatočené schody, ktoré viedli na druhé poschodie. Na schodoch boli laná. „Niekto by sa tam mohol obesiť,“ skonštatoval sám pre
seba Arthur; potom si však spomenul na prvú smrť, ktorá bola práve obesením. Išiel po schodoch na druhé poschodie, kde bola otvorená
len jedna miestnosť (bola to detská izba), ostatné boli zavreté.
Arthur sa zo začiatku bál vstúpiť (bola tam čudná energia, až nadprirodzená), ale bol presvedčený, že za každú cenu zistí, čo sa
tu stalo.
DETSKÁ IZBA
Arthur vstúpil dnu do detskej izby, bol tam nápis Nevstupovať! Tu spí George. Po prečítaní nápisu sa vzduch ochladil; Arthur vedel,
že nie je sám. Svetlá sa sami zapli. „Aaaa,“ zakričal Arthur. Po výkriku sa zase vypli, ale Arthur nebol pripravený na to, čo sa stane ďalej.
Bolo tam hojdacie kreslo, sedel na ňom plyšový medveď, jedno ucho mal odtrhnuté. Keď ho Arthur zbadal, začal sa hojdať, okno bolo
otvorené, takže Arthur si myslel, že je to len prievan. Jeho názor sa hneď zmenil, keď ten medveď už nesedel v hojdacom kresle, ale
vedľa neho. Arthur ho chytil a zahodil preč. Keď tak spravil, začali sa aj iné veci pohybovať a započul hlas, ktorý povedal: „Dvere života
sú otvorené.“ Uvidel posteľ, bola ako nová vzhľadom na ostatok domu. Bol tam list, ktorý bol zapečatený červeným voskom (bol ešte
teplý). „Musel ho tu niekto nechať pred chvíľou,“ povedal Arthur nahlas, aby ho tá osoba počula.
V lište stálo: „Uteč, kým môžeš. Nie sú pripravení ti ukázať tajomstvo The House, čakajú, ale ešte nie sú.“ Arthur si pomyslel: „Kto
a na čo čaká?“ Hľadal logické riešenie, ale nevedel prísť s lepšou možnosťou ako: „Je to žart,“ vyriekol pohŕdavo. V ten moment sa začala
triasť podlaha, knihy padali na zem a svetlá blikali ako o život. V ten moment si povedal: „Čo to robím?“ a utiekol preč z tej izby. Nuž, to
čo vyvolal, ho sprevádzalo celou cestou až ku Červenej miestnosti, ktorá bola otvorená.
ČERVENÁ MIESTNOSŤ
„Ako?“ povedal zmätene Arthur. Po chvíli premýšľania mu došlo, že hlas ktorý mu povedal „dvere života sú otvorené“, mal na mysli
červené dvere.
Nervózne chytil zlatú kľučku a zatlačil. To, čo uvidel, ho šokovalo. Bol tam on, o desať rokov mladší, a hral sa so svojou zosnulou
matkou, ktorá zmizla záhadným spôsobom. Aj preto sa Arthur rozhodol preskúmať tento dom, hľadal v ňom odpovede na nevysvetliteľné
udalosti, ktoré sa stali v jeho živote. Ďalej tam bol on, so svojim mŕtvym priateľom, ktorý podľa polície zomrel na následky autonehody.
STRÁNKA 11

10.11.2020 / / I. ČÍSLO / / 2. ROČNÍK / / ŠK. ROK 2020/2021

TIMRAVINY

„Nikto nezomrie tak, že sa jeho telo nenájde ani po mesiaci,“ pomyslel si Arthur. V tých dverách boli staré a mŕtve spomienky na detstvo,
dospievanie, ale aj strach, ktorý by sa nemal dostať na povrch. V jednu chvíľu vstúpil do červených dverí a ocitol sa v malej miestnosti,
kde sa stala vražda. V ten okamžik videl každý detail. „Toto nemôže byť pravda,“ povedal zdesene Arthur. Videl, ako sa dvaja manželia
rozprávajú so stenou a dotýkajú sa jej, neskôr sa pozreli na seba a začali sa škrtiť. Kričali: „Musím ťa zabiť, inak oni zabijú mňa!“
Nevydržali a zabili sa navzájom. „Asi sa zbláznili,“ pomyslel si s miernym odporom Arthur. Keď videl, že sa z domu vynorila temná príšera,
ktorá mala namiesto rúk chápadlá, ktorými vyciciava vnútornosti mŕtvych, začal kričať a pokúšal sa za čo najkratšiu dobu utiecť z domu.
„Teraz to už dáva zmysel,“ povedal vystrašene Arthur a v zápätí dodal: „Ľudia, ktorí tu bývali, sa nezabili sami, ale pod vplyvom príšery,
známej ako The House.“ The house nie je meno domu, ale príšery, ktorá žije v jej útrobách.
ÚTEK
Arthur sa rýchlo snažil utiecť z domu, ale dvere ho nechceli pustiť von. Kričal: „Pomóc“, ale nikto ho nepočul. Zrazu sa objavil malý
chlapec menom George. Pýtal sa ho: „Čo to robíš?“ Arthur odpovedal: „Prišiel som vyriešiť smrť manželov.“
„Tí už tu nie sú,“ odvetil ticho George.
„A kde sú?“ spýtal sa Arthur s nádejou v hlase.
„V The House sú, no nie je im už pomoci,“ odpovedal George. Malý chlapec následne zmizol, dvere sa otvorili a vzduch bol čistý.
Arthur utekal na miesto, kde sa stala tá vražda. Boli tam krvavé fľaky s písmenami „PMCV“. Arthur vedel, že je mu to odniekiaľ známe.
„Toto sme sa učili,“ povedal s nádejou a hneď aj dodal: „Predsa len je im pomoci.“
Z ničoho nič sa zo steny vynorila The House, ktorá sa plazila za Arthurom. Mal u seba baterku, ktorú použil bez rozmyslenia.
Zapálil svetlo a zasvietil na písmená PMCV, ktoré boli poskladané do neidentifikovaného tvaru. Keď tak urobil, The
House sa škrtil. Arthur vedel, že týmto môže zachrániť duše manželov, ktoré im vzal. Kričal: „Ukáž sa!“ Ale
nič sa nedialo. Uvedomil si, že teraz on má tu moc a nie The House. Nakoniec sa The House ukázal, vyšiel
zo stropu nad ním. Príšera chytila Arthura za krk, vytiahla ho k stropu, kde ho odhodila.
Arthur sa rýchlo spamätal a zasvietil na The House. Po niekoľkých pokusoch sa mu podarilo
zneškodniť The House a uvoľniť duše manželov, ktoré príšera zabila.
Bolo už ráno, keď sa Arthur vracal domov po náročnej noci. Myslel si, že mu vyriešenie záhady The
House poskytne úľavu. „Stále sa cítim akýsi prázdny,“ povedal Arthur smutne. Vtedy pochopil, že sa jeho
cesta ešte len začala...
(chb)

Recenzia knihy Na vine sú hviezdy (John Green)
Príbeh chorej Hazel, ktorej v trinástich rokoch diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy,
pozná azda každý. Po tom, čo sa stal medicínsky zázrak a metastázy v pľúcach sa
jej zmenšili, nechodí do školy, nemá priateľov a nevie, ako vyzerá normálny život.
Denne nanáša kyslíkovú fľašu a užíva silné lieky, aby sa jej nádory nerozširovali. Na
stretnutí podpornej skupiny pre pacientov s rakovinou spozná Augusta Watersa, ktorý
prišiel o nohu, no jeho choroba je na ústupe a má oči len pre Hazel. Spolu začnú
objavovať dosiaľ nepoznaný svet lásky na pomedzí života a smrti. Toto je jedna z
najkrajších a najdojemnejších kníh, aké som kedy čítala a zároveň moja prvá
Greenovka.
.
Príbeh Hazel a Gusa som si úplne zamilovala a hltala som stranu za stranou. Bolo
mi ľúto hlavných postáv, preciťovala som s nimi, no bol to naozaj krásny príbeh. Túto
knihu by si mal prečítať úplne každý bez ohľadu na vek. Možno niekomu otvorí oči
alebo upraví životné hodnoty. Predsa len, zdravie máme iba jedno.
Kniha je aj sfilmovaná, no ťažko povedať, či je lepšia orginálna knižná verzia, alebo
jej filmové spracovanie. Určite však najprv odporúčam knižku.
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NEUNIKLO NÁM
Vedeli ste, že október je mesiacom povedomia o Downovom syndróme? Čítajte a dozviete sa viac!
Pod pojmom Downov syndróm si mnoho ľudí predstaví klasický
výzor takéhoto človeka – nižší vzrast, malá hlava s plochou tvárou
a malými očami a ich vnútornému svetu nepripisujú veľký význam.
Značná časť spoločnosti vníma osoby s Downovým syndrómom iba
ako takých „veselých malých rojkov“. V skutočnosti sa za týmto
výzorom skrýva obrovský potenciál človeka, ktorý je v dnešnom
svete prehliadaný. I napriek oneskorenému kognitívnemu vývinu
„downíkov“ majú títo ľudia veľa rôznych schopností a sršia
talentom, ktorý pri správnej výchove a následnom napredovaní
vedia mimoriadne rozvinúť.
Je pravda, že každý človek, či už človek neurotypický, alebo s Downovým syndrómom, je iný. No vo všeobecnosti platí, že ľudia
s Downovým syndrómom sú láskaví, priateľskí a od prírody dobrosrdeční. Títo ľudia aj napriek stigme prispievajú (a prospievajú) našej
spoločnosti, škole, práci ale aj domácnosti. Rovnako cítia lásku a rovnako potrebujú spoločnosť ľudí, ako každý jeden z nás.

Nie je len jeden
Medzi typické črty Dawnovho syndrómu patria plochá tvár, malá hlava a malé uši, široký krk a kratšie končatiny. Tieto znaky sú
pozorovateľné okamžite po narodení a slúžia k bezprostrednej diagnostike fyzickej kondície. Nanešťastie, fyzický výzor nie je jediný
sprievodný jav syndrómu – ľudí s Downovým syndrómom najčastejšie trápia vrodené srdcové vady, poruchy tráviaceho traktu, znížená
imunita a zvýšená náchylnosť na šedý zákal a leukémiu. Práve tieto pridružené ochorenia
boli v minulosti najčastejšími dôvodmi, prečo sa deti s Downovým syndrómom nedožívali
dospelosti – dnes je moderná medicína schopná tieto ochorenia úspešne liečiť a prežívanie
je u týchto ľudí aj do veku 50 rokov a viac.
Dawnov syndróm je geneticky podmienená abnormalita. Do dnešného dňa nám nie sú
jasné jej príčiny. Odborníci sa zatiaľ zhodli na tom, že jedným známym rizikovým faktorom
môže byť aj neskorý vek matky z hľadiska tehotenstva a pôrodu.
Momentálne rozlišujeme tri formy Downovho syndrómu. Najbežnejšia forma, tzv.
nondisjunkcia, je charakteristická tým, že v jadre buniek sa nachádzajú tri kópie 21.
chromozómu. Ďalej poznáme translokáciu – fúziu dvoch chromozómov, presnejšie
povedané zdvojenie 21. chromozóm. Treťou možnosťou vzniku Downovho syndrómu je tzv.
mozaika – ide o najmiernejšiu formu, kedy sú trizomické len niektoré bunky v tele. Zároveň
je to aj najvzácnejšia forma tejto choroby.

História Downovho syndrómu
John Langdon Down pred 154 rokmi po prvýkrát popísal chorobu s názvom „mongolizmus“. Dlhé roky jeho objavu nikto
nevenoval pozornosť a deti trpiace touto chorobou sa až do prvej polovice dvadsiateho storočia „zbierali“ v rôznych inštitúciách, kde boli
zamknuté pred očami verejnosti. Medici vtedajšej doby boli presvedčení, že takéto deti nebudú mať dlhý život a bude takmer nemožné
ich vychovávať, preto rodičom hneď po narodení dieťatka so znakmi Downovho syndrómu odporučili okamžitú hospitalizáciu v sanatóriu.
Deti s Downovým syndrómom boli väčšinou okamžite odpísané a skúmaniu ich zdravotného stavu sa nikto nevenoval až do roku 1959.
Francúzsky lekár, profesor Jerome Lejeune, sa tejto problematike venoval hlbšie a práve v roku 1959 prišiel na to, čím je kondícia
„mongolizmus“ zapríčinená – trizómiou dvadsiateho prvého chromozómu. Toto zistenie vyvolalo verejnú debatu o skutočnom stave
týchto detí. Začalo sa riešiť zaradenie detí s mongolizmom do školského prostredia, ich reálne potreby a zdravotné komplikácie, ktoré
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ich sprevádzali. No i napriek novým zisteniam ich nové a náhle začleňovanie do spoločnosti nemalo ani zďaleka jednoduchý priebeh.
V spoločnosti stále vládla stigma okolo takýchto detí a tieto predsudky sa prenášali aj na rôzne školy, ktoré mongolidné deti nechceli
prijímať.
O rok pozdejšie sa manželskému páru Kay a Martymu
McGeeovcom narodila dcéra Tricia práve s diagnózou mongolizmus.
Manželia

McGeeovci

sa

po

nových

zisteniach

o vtedajšom

mongolizme rozhodli založiť NADS – National Association for Down
Syndrome. Názov „mongolizmus“ považovali za hanlivý, pretože v sebe niesol celú negatívnu históriu a predsudky. V roku 1970 sa im
skutočne chorobu „mongolizmus“ podarilo zmeniť na „Downov syndróm“ – genetický stav.
Čo robí NADS dnes?
NADS poskytuje samotným deťom a ich rodinám výber z viacerých možností, ako deti vychovávať tak, aby sa dosiahol ich plný
potenciál. Od referencií na rôzne výchovné centrá až po nimi organizované semináre, ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo svetových
odborníkov. NADS rovnako vykonáva celosvetovú kampaň na šírenie skutočných informácií o ľuďoch s Downovým syndrómom
a informuje spoločnosť o problémoch, ktorým táto komunita stále čelí, a ktoré si vyžadujú urgentné riešenie.
Úspešní napriek predsudkom
Úspešnej hereckej kariére v televízii predchádzali tridsaťpäťročnej herečke Jemie Brewer takmer desaťročné skúsenosti hrania
v divadle. Po tom, ako sa objavila v prvej sérii úspešného seriálu American Horror Story, si zahrala aj v ďalších sériách a viac sa začala
objavovať aj na striebornom plátne.
Veľmi inšpiratívny je tiež príbeh Madeline Stuartovej (na fotografiách vľavo) o tom, ako
sa dostala do sveta modelingu. Keď mala osemnásť rokov, spolu so svojou mamou sa
zúčastnila ako divák fashion show v Brisbane. Práve tam sa rozhodla, že aj ona sa chce
stať modelkou. Madeline začala posilňovať, zatiaľ čo jej mama rozbehla online kampaň,
ktorá je dcéru skutočne dostala do povedomia modelingových agentúr. Dnes má Madeline
za sebou veľké množstvo rôznych fashion weekov a dokonca sa ocitla v periodiku Vogue!
Marte Wexelsen Goksøyr (na fotografii vpravo) a stala prvou dramaturgičkou, ktorá
získala Bjørnsonovu cenu od Nórskej akadémie literatúry za jej vlastné prevedenie
Popolušky. Inšpiráciu tejto klasickej rozprávky čerpala z vlastného života. Hra bola
dokonca použitá ako podklad na preskúmanie podmienok, ktoré majú v divadle
postihnutí herci a herečky.
Okrem toho, že je hercom, Chris Burke je aj ambasádorom pre NADS, a to
už od roku 1994. Cestuje po celom svete, aby sa aktívne zúčastňoval na seminároch vytvorených pre ľudí s Downovým syndrómom a ich
rodiny. Prvým človekom v Európe, ktorý dostal univerzitný diplom, sa stal učiteľ a herec Pablo Pineda. Rovnako ako Chris Burke, i on
cestuje a robí motivačné prednášky po celom svete.
V Novom Mexicu v Albuquerque stála reštaurácia Tim´s place. Bola to vôbec prvá
reštaurácia, ktorej majiteľ – Tim Harris – mal Downov syndróm. Reštaurácia bola
založená v roku 2010 a najzaujímavejšie na nej bolo to, ako jej prevádzku Tim
poňal – reštaurácia, podľa jeho slov, podávala raňajky, obedy a objatia. Chcel, aby
reštaurácia vytvárala priateľské miesto pre všetkých ľudí akejkoľvek rasy, či
z akéhokoľvek štátu. Reštaurácia však bola po piatich rokoch zatvorená, nakoľko Tim sa z Albuquerque odsťahoval.
Všetci z nás majú svoje sny a väčšina z nás sa ich snaží plniť. Ľudia s Downovým syndrómom nie sú žiadnou výnimkou, no
narozdiel od iných ľudí sa im v živote vyskytnú momenty, kedy musia bojovať s väčšími prekážkami, ktoré sú im do cesty dané. Napriek
tomu v sebe majú obrovskú energiu a neuveriteľné schopnosti. Ak budete mať možnosť, skúste sa s takým človekom porozprávať
a pozrieť sa na realitu z jeho pohľadu. Bude vám otvorená úplne nová perspektíva na svet.
(text: nm; zdroj foto: internet)
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CELOPLOŠNÉ „ČIPOVANIE“
Jedným z odberných a testovacích miest bola aj telocvičňa nášho GBST. Ako to celé prebiehalo?
„A to nám všetkým budú zavádzať čipy cez nos?“ Otázka kladená mnohými ľuďmi v aktuálnej situácii. Mnohými, ktorí sú členmi
pofidérnych skupín na sociálnych sieťach, mnohými, ktorí si neoverujú relevantnosť prijímaných informácií, mnohými, u ktorých
schopnosť kritického myslenia (zrejme) absentuje aj v každodennom živote.
Vláda

Slovenskej

republiky

schválila

celoplošné

testovanie na nový koronavírus COVID-19, ktorého pilotná
verzia sa spustila v troch okresoch na Orave a zároveň
v bardejovskom okrese, a to v dňoch od 23. októbra do 25.
októbra 2020. Pokračovanie najväčšej logistickej operácie
v novodobých dejinách Slovenska, konkrétne prvej etapy
testovania, sme zažili na prelome októbra a novembra prvé celoplošné testovanie pripadlo na pochmúrne
obdobie dušičiek, konalo sa 31. októbra a 1. novembra
2020. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v predvečer testovania rozposlalo informačné SMS správy, v ktorých vyzvalo občanov,
aby sa nechali zadarmo pretestovať antigénovými rýchlotestami a prispeli tak k ochrane ostatných spoluobčanov. „Plošné testovanie,
ktoré sa bude konať v sobotu a v nedeľu, má zmysel, a to aj napriek množstvu falošných negatívnych výsledkov, ktoré sú spôsobené
použitím antigénových testov“, vyjadril sa niekoľko hodín pre spustením víkendového testovania premiér SR Igor Matovič.
Antigénové testy sa používajú len v prípadoch, kedy má pacient symptomatické prejavy. Nie sú určené na zisťovanie prítomnosti
COVIDU-19 v organizme človeka. Preto sa môže stať, výsledky sa preukážu ako skreslené. To však majú napraviť ďalšie termíny
celoplošného testovania (resp. retestovania). Podľa vyjadrení lekárov je plošné testovanie z matematického hľadiska dobrým nápadom.
Môže sa tým odizolovať veľké množstvo chorých. Je však toto izolovanie v poriadku z právneho hľadiska? Ako tvrdí JUDr. Adriana
Krajníková, „testovanie ľudí je podvod v mene štátu. Ide o marketing na predaj tovaru, ktorým sú ľudia.“ Ako ďalej uvedená
advokátka tvrdí na svojej sociálnej sieti, „nie je žiadny právny akt na povinné testovanie a právne neexistujú žiadne sankcie za
odmietnutie objednaného testovania.“ Testovanie je vopred objednané štátom, nie samotným občanom. Vláda však uviedla, že
testovanie je dobrovoľné, čo však nie je úplnou pravdou. Áno, testovania sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 10 rokov a je tiež uvedené,
že osoby nad 65 rokov sa testovania zúčastňovať nemusia. Pokiaľ sa však testovanie nezúčastníme, čakajú nás isté postihy, a to vo
forme sankcií, pokiaľ nebudeme mať so sebou negatívny test a budeme sa chcieť voľne pohybovať, alebo vo forme karantény, výpovede
z práce, či straty nároku na komplexnú zdravotnú starostlivosť. „Celoplošné testovanie je definované ako dobrovoľná akcia. Avšak
zavedením uvedených sankcií sa stáva povinnosťou. Ak by to však bola povinnosť, muselo by existovať písomné nariadenie
s poukazom na zákonné ustanovenie. Také, žiaľ, neexistuje. Takto chod právneho štátu nefunguje,“ tvrdí JUDr. Krajníková.
Toto je však len jeden z podložených názorov na aktuálne dianie. My ako občania sa v tejto situácii môžeme zachovať jedine tak,
ako to od nás štát očakáva – zúčastniť sa celoplošného testovania vo všetkých jeho fázach, snažiť sa neohrozovať svojich blízkych a
mnoho ďalších spoluobčanov. Prečkať tieto ťažké časy a dúfať, že pretestovaním nás všetkých týmto hromadným spôsobom sa to čo
najskôr skončí a my sa znovu vrátime ku každodenným aktivitám. A tí, korí majú strach z „čipovania“ obyvateľstva či nepodložených
faktov, sa predsa báť nemusia.
Jedným z odberných miest, kde sa v rámci Lučenca testovalo, bolo aj Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy. Presnejšie
povedané – priestory jeho telocvične. Počas dvoch víkendových dní (31. október a 1. november) sa v tejto lokalite otestovalo viac než
600 ľudí. My sme medzi nimi identifikovali niekoľko zamestnancov, študentov či bývalých absolventov školy. Mnohí z nich ako
dobrovoľníci aktívne vypomáhali pri samotnom priebehu testovania. „Musím skonštatovať, že s víkendovým testovaním som
nadmieru spokojná. Naše pani upratovačky a naši údržbári perfektne pripravili priestory telocvične. Silové zložky – príslušníci
polície a armády – nám pomáhali s organizáciou a plynulým chodom akcie, zdravotníci boli maximálne empatickí, ohľaduplní

STRÁNKA 15

TIMRAVINY

10.11.2020 / / I. ČÍSLO / / 2. ROČNÍK / / ŠK. ROK 2020/2021

a ľudskí vo vzťahu k testovaným osobám. Dovolím si tvrdiť, že na tomto odbernom mieste sa zišla výborná partia, v ktorej boli
všetci nielen profesionálmi vo svojej oblasti, ale tiež vystupovali veľmi ľudsky a výborne sa s každým spolupracovalo. Chcela
by som sa touto cestou poďakovať aj zástupcom Mestského úradu v Lučenci, ktorí reagovali vždy promptne a včas zabezpečili
potrebné ochranné pomôcky všetkým dobrovoľníkom,“ zhodnotila Helena Maráková, riaditeľka Gymnázia Boženy SlančíkovejTimravy v Lučenci. Tá počas celého víkendu aktívne participovala na celoplošnom testovaní. V roli dobrovoľníčky-zapisovateľky mala za
úlohu zaevidovať každého občana, ktorý sa prišiel pretestovať práve na toto odberné miesto.
V rade čakajúcich sme tesne po obede v sobotu 31. októbra zahliadli
ďalšiu zamestnankyňu lučeneckého štátneho gymnázia. Katarína Fridrichová
sa prišla uistiť v tom, že výsledky testu preukážu neprítomnosť koronavírusu
v jej organizme. Celoplošné testovanie vníma ako možnosť správať sa
zodpovedne vo vzťahu k svojej rodine, blízkym a všetkým ľuďom, s ktorými
prichádza do kontaktu. „Ja za seba môžem povedať, že testovať som sa
nechala hlavne kvôli tomu, aby som si bola istá, že budem mať negatívny
výsledok na COVID. A to hlavne z dôvodu, že mám rodinu, malé vnúčatko
a pracujem medzi deťmi. Zodpovedné správanie a prevencia patria
k mojim prioritám,“ podotkla dlhoročná stálica lučeneckého GBST, pani
upratovačka Katka Fridrichová. Možnosť otestovať celý slovenský národ
jednoznačne víta a pochvaľovala si aj samotný priebeh testovania. „Všetci tí,
ktorí sa podieľali na testovaní, boli milí a ústretoví. Či už to bola pani
zdravotníčka, dobrovoľníci, pani policajtka alebo zástupca ozbrojených
síl – všetci boli skvelí. Palička v nosohltane ma skôr šteklila, no určite to
nebolelo. Úloha nás – upratovačiek spočívala v príprave priestorov
telocvične a jej dezinfekcie. Tú následne počas testovania niekoľkokrát
zopakovali príslušníci armády a Mestského úradu v Lučenci. Celková
dezinfekcia týchto priestorov však čaká nás – upratovačky,“ uzavrela
bezprostredná a dobrosrdečná Katka.

Dnes (v čase písania článku dňa 3.
novembra 2020 – pozn. red.) už vieme, že
druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus COVID-19 sa neuskutoční vo všetkých okresoch. Vláda SR „oslobodila“
od retestovania okresy, v ktorých neprevyšoval výskyt COVID-u v populácii 0,7% pozitívnych prípadov. Lučenecký okres dosiahol
hodnotu 0,52%, čo v praxi znamená, že z celkovo 40655 testovaných osôb bolo identifikovaných len 213 pozitívnych výsledkov.
(text a foto: Diana ŠUĽAJOVÁ)
(spoločná foto testovacieho tímu: Nikolas BELKO)
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ROZHOVOR S ABSOLVENTOM GBST
Vo vlaňajších vydaniach TIMRAVÍN sme Vám, milí čitatelia, priniesli niekoľko zaujímavých rozhovorov. V tomto trende plánujeme
pokračovať aj v aktuálnom školskom roku, resp. v druhom ročníku nášho školského časopisu. Do jeho prvého čísla sa nám podarilo
„uloviť“ ozajstného kapra. Lepšie povedané – poriadnu šťuku! S exkluzívnym interview pre TIMRAVINY súhlasil bývalý absolvent nášho
gymnázia, aktivista telom i dušou, architekt a aktuálne poslanec Mestského zastupiteľstva v Lučenci Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.
Dozviete sa, ako si spomína na časy, kedy „dral“ lavice GBST, kam smerovali jeho kroky po skončení stredoškolského štúdia, čomu sa
venuje v súčasnosti a aké má plány do budúcnosti. Rozhodne sa máte na čo tešiť!
Ako spomínate na gymnaziálne časy v Lučenci? Čo Vám najviac utkvelo v pamäti pri spomienke
na GBST?
Na gymnaziálne časy si spomínam s určitou nostalgiou. Najmä posledný víkend, kedy som si odstál rad
pri celoplošnom testovaní, som mal čas na spomínanie. Spätne to vnímam, napriek školským
povinnostiam, ako veľmi bezstarostné obdobie. Triedu sme mali na najvyššom poschodí, prestávky som
zvykol tráviť posedávaním so spolužiakmi na chodbe. Končil som v roku 2009 v triede p. profesorky
Ondrášikovej, ktorú chcem aj touto cestou pozdraviť. Pozdravy by som, samozrejme, rád venoval
aj všetkým tým, ktorí ma učili a stále na škole pôsobia, ako aj niekdajším spolužiakom či
rovesníkom z mojich študentských rokov na GBST, ktorí teraz pre zmenu učia už Vás :-) Priznám
sa, že som nebol príliš aktívny študent, ale skôr ten, ktorý si splní to, čo má, a viac ho škola ani nič ostatné
nezaujíma. Spätne mi je to ľúto, že som sa nezapájal do školských či mimoškolských aktivít.
Vyštudovali ste architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Čo si najviac z vysokej školy odnášate?
Presnejšie som nakoniec končil inžinierske štúdium na odbore urbanizmus. Takže moja najprirodzenejšia poloha v architektonickej praxi
je pri tvorbe mesta či dediny, plánovanie nových štruktúr, rozvojových zón,
návrhy

dizajnu

verejného

priestoru.

Následne

som

absolvoval

doktorandské a postdoktorandské štúdium, kde som sa venoval aktérom
a procesom prebiehajúcim vo verejných priestoroch. Vysoká škola podľa
mňa nikoho automaticky nenaučí to, ako veci robiť v praxi. Nech už
je to akýkoľvek odbor. Vysoká škola mi dala možnosť, otvorila rôzne
perspektívy vnímania problému, ale aj jeho riešení. Počas života mimo
Lučenca som sa najmä zoznámil s prvkami participácie, občianskeho
aktivizmu

a dobrovoľníctva.

Predovšetkým

dobrovoľníctvo

a prvky

participácie sa snažím využívať nielen v mojej architektonickej praxi, ale
aj v aktivitách, ktoré realizujeme v Lučenci.

Ste aktívny ako mestský poslanec a robíte veľa pozitívnych vecí pre mesto Lučenec. Čo
plánujete realizovať v meste Lučenec v blízkej budúcnosti?
V prvom rade ďakujem a vážim si, ak si myslíte, že robím veľa pozitívneho. Do pozície poslanca
som sa dostal ako aktivista, dobrovoľník, preto možno to vnímanie „aktívny poslanec“. No musím
zdôrazniť, že medzi poslancami je veľmi veľa takých, ktorí robia nad rámec svojich povinností, či
už je to činnosť v rôznych spolkoch a organizáciách. V rámci poslaneckých aktivít sa najviac
snažím pomáhať v otázkach, ktoré mi prirodzene vyplývajú zo vzdelania a profesie.
Pôsobím v komisiách dopravy a výstavby, kde sa prioritne venujeme témam, ktoré ľudia
citeľne vnímajú – či už je to stav ciest, chodníkov, výsadby zelene a podobne. Rozprávame
o parkovaní a systéme, ktorý bude treba v najbližšom období nastaviť tak, aby sa spokojnosť
s dostupnosťou parkovacích miest nielen na sídliskách, ale aj v centre mesta, zvyšovala.

STRÁNKA 17

TIMRAVINY

10.11.2020 / / I. ČÍSLO / / 2. ROČNÍK / / ŠK. ROK 2020/2021

Čo sa týka iných blízkych plánov, verím, že ako poslanci Mestského zastupiteľstva budeme aj naďalej môcť byť nápomocní našim
obyvateľom vo všetkých oblastiach, ktoré si vyžadujú riešenia a ktoré, prirodzene, budú v našej kompetencii a schopnosti pomôcť im.
Ste koordinátorom YOUNG FOLKS LC – organizácie pre mladých. Aké aktivity podnikáte v tejto organizácii? V čom spočíva jej
prínos do sveta mladých?
V rámci YOUNG FOLKS LC sme sa v minulosti zameriavali na organizovanie rôznych kampaní v Lučenci, ako napríklad Hug Day či
Park(ing) Day. V poslednej dobe sa cielene venujeme najmä dvom oblastiam nášho záujmu. Prvou je postupné nastavenie
plánovacích procesov pri zmenách vo verejných priestoroch. V rôznych lokalitách si spolu s komunitou susedov prechádzame
silné a slabé stránky okolia ich dvorov či ulíc, spoločne plánujeme postupnosť krokov, ktoré vedú k pretvoreniu verejných
priestorov. Okrem toho je súčasťou týchto procesov aj
vklad samotnej komunity, či už v podobe susedských
brigád – na odstránenie či opravu niektorých prvkov,
alebo spájajú finančné zdroje spolu s mestom s cieľom
realizácie napr. detského ihriska alebo oddychovej zóny.
Takto

sme

postupovali

so

v Štvrti

susedmi

M.

Malinovského, ale aj v oblasti sídliska Rúbanisko I.
Druhou veľkou témou, ktorou v združení žijeme v
poslednom období, je príprava Stratégie práce
s deťmi a mladými ľuďmi na území mesta Lučenec.
Po analytickej fáze sme realizovali v minulom roku
mapovanie potrieb detí a mladých ľudí. Myslím, že do
zberu dát sa zapojilo aj Gymnázium B. S. Timravy.
Stratégia

je

pripravovaná

v spolupráci

s Mestom

Lučenec a Nadáciou pre deti Slovenska, ktorá projekt
zastrešuje. Na úrovni mesta sa do prípravy stratégie zapojili desiatky jednotlivcov a organizácií. Momentálne sme vo fáze prípravy
a finalizácie jednotlivých opatrení a aktivít, ktoré by mala stratégia riešiť. Veríme, že koncom tohto roka, alebo začiatkom toho budúceho
celý dokument predstavíme. O všetkých našich aktivitách informujeme na webstránke www.youngfolkslc.sk, prípadne na FB.
Dozvedela som sa, že navrhujete a realizujete úpravy v rôznych oblastiach mesta Lučenec, ktoré dosiahli veľkú úroveň. Akú
úpravu považujete za doteraz najvýznamnejšiu v meste Lučenec?
V architektonickej praxi sa na našom území venujem najmä zadaniam súkromných osôb – či už sú to rodinné domy, bytové domy,
interiéry, prípadne rôzna poradenská činnosť. V spolupráci s Mestom Lučenec môžem spomenúť Komenského ulicu či ulicu Dr.
Herza pri našej krásnej radnici. V rámci spolupráce sme
organizovali niekoľko workshopov, či už so študentmi
architektúry, alebo medzinárodnými tímami, ktoré riešili
rôzne lokality v našom meste. Išlo o ideové zámery
a návrhy rôznych zón, cez návrh revitalizácie verejných
priestorov, až po konkrétne intervencie, ako napríklad
realizácia objektu NAILITH v parku. Ide o drevený objekt
uprostred

mestského

medzinárodného

parku,

workshopu

1:1,

ktorý
ktorý

je

výsledkom

na

Slovensku

každoročne organizuje združenie WOVEN.
Za asi najvýznamnejšiu aktivitu v meste Lučenec ja osobne
stále považujem záchranu súsošia Kamenné kvety. Tieto pôvodne stáli vo fontáne na Námestí republiky, kde dnes stojí
obchodné centrum. Na základe mojej intervencie a záujmu sa podarilo naštartovať dialóg medzi mestom a investorom. Jeho
výsledkom bol jasne definovaný zámer zachrániť toto dielo a vrátiť ho na dôležitý verejný priestor mesta. Preto je dnes toto
súsošie od akademického sochára Karola Lacka rehabilitované ako súčasť parkovej úpravy centrálnej zelenej plochy na sídlisku
Rúbanisko. Táto aktivita Mesta Lučenec bola cenená nielen doma, ale aj za hranicami našej krajiny. Dodnes ma mrzí, ako sa k celému
projektu záchrany tohto diela postavili niektorí obyvatelia či organizácie v našom meste.
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Čo by ste zmenili a čo by ste ponechali na / v meste Lučenec?
Milujem toto mesto. Jedenásť rokov som strávil v našom hlavnom meste, absolvoval som niekoľko medzinárodných pobytov či
workshopov v rôznych európskych krajinách, no vždy som vedel, že sa vrátim domov. Po absolvovaní štúdia mojej priateľky Denisy,
mimochodom, tiež absolventky GBST, bola voľba jasná, a preto sme sa rozhodli zostať práve tu.
Lučenec má všetky tie kvality, ktoré častokrát
dehonestujeme slovom „malomesto“. V malom
meste zvládnete všetko peši alebo na bicykli,
poznáte svojich priateľov na ulici, náhodné
stretnutia končia posedením pri káve či víne. Iste,
v menšom meste nezažijete toľko kultúrneho vyžitia,
ktoré vám poskytuje veľkomesto. Mojim cieľom je,
a z toho dôvodu sme aj začali robiť na stratégií
práce

s deťmi

a mladými

ľuďmi,

aby

sme

znovuobjavili vzťah k miestu a mestu, z ktorého
pochádzame. Aby deti a mladí ľudia boli aktívne
zapájaní do aktivít nielen na školách, ale aj v meste
samotnom. Aby im bolo umožnené organizovať si
podujatia, ktoré ich zaujímajú, či pozývať si interpretov,
ktorých práve počúvajú.
Akým veciam sa bežne venujete vo voľnom čase?
Vo voľnom čase častokrát organizujeme nejaké brigády alebo workshopy :-) Ale ak chcem skutočne vypnúť a – ako sa hovorí „nič nerobiť“
– leňoším či pozerám filmy a seriály. S priateľkou máme dvojročného kríženca labradora s weimarským stavačom, takže veľa času
trávime na prechádzkach v meste alebo po okolí.
Čo považujete za svoj najväčší úspech v živote?
Možno to bude znieť ako klišé, no vždy večer pred spaním sa
môžem sám sebe pozrieť v zrkadle do očí. To je podľa mňa
najdôležitejšie – robiť v živote to, čo vás baví a napĺňa,
no zároveň svojim konaním neubližujete okoliu. Za úspech
považujem aj to, že si na mňa moja alma mater spomenula po
toľkých rokoch a že ste v tejto pohnutej dobe so mnou mali
záujem

urobiť

tento

rozhovor.

Držím

palce

nielen

TIMRAVINÁM, ale celému Gymnáziu Boženy SlančíkovejTimravy :-)

text: Natália STRATILOVÁ (3.A)
foto: FB Ivan Siláči – Poslanec MsZ LC,
FB YOUNG FOLKS LC
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POSTREHLI SME
V závere TIMRAVÍN Vám prinášame stručný sumár toho, čo sa v GBST udialo a neuniklo našej pozornosti
Ríša fantázie. Tak znel názov zadania a témy tohoročnej vernisáže, ktorá sa konala v priestoroch
vynovenej lučeneckej Radnice na ulici Dr. Herza. K ceneným výtvarným príspevkom sa zaradilo aj dielo
študenta nášho Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy, žiaka kvarty Matúša Kružliaka. Gymnazista
získal druhé miesto v IV. kategórii (14-16-ročných), pričom na súťaži reprezentoval Súkromnú
základnú umeleckú školu (SZUŠ) v Lučenci, kde navštevuje výtvarný odbor. Určite nielen jeho, ale tiež
ostatných potenciálnych obdivovateľov tohto umenia mrzela skutočnosť, že v tomto roku sa nemohla
uskutočniť tradičná vernisáž spojená so slávnostným odovzdávaním cien autorom ocenených
príspevkov. Mimoriadna situácia v dôsledku pandémie nového koronavírusu to, žiaľ, neumožnila.
Dovoľte nám teda aspoň takýmto spôsobom odprezentovať Matúšove dielo a zároveň poblahoželať mu
k dosiahnutému úspechu. Matúš, gratulujeme k oceneniu a prajeme veľa podobných úspechov do
budúcna!

Milí gymnazisti, vážení rodičia. Určite ste postrehli zmeny vo vedúcich postoch nášho GBST. Od začiatku
školského roka 2020/2021 sa Vám (nám) z pozície zástupkyne riaditeľa školy v e-mailoch a oznamoch na
suplovanie prihovára Mgr. Anita Dzúrová. Stabilná súčasť pedagogického kolektívu gymnázia vystriedala
v polovici letných prázdnin na zástupcovskom poste svoju kolegyňu RNDr. Jarmilu Muchovú (na fotografii). Tá
bola zástupkyňou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy takmer dve
desaťročia. Popri svojej funkcii sa pani doktorka Muchová stíhala venovať aj pedagogickej práci a v určitých
etapách svojho pracovného života dokonca aj povinnostiam triedneho učiteľa.
Milé naše kolegynky, dovoľte nám v mene TIMRAVÍN popriať Vám obidvom čo najviac úspechov vo
Vašich nových, resp. staro-nových profesijných rolách. Jarka, ďakujeme Ti za doterajšiu odvedenú prácu
a prajeme Ti najmä to, aby ťa učenie aj naďalej bavilo. Anitka, Tebe zas želáme množstvo správnych rozhodnutí a pevné nervy nad
množstvom dokumentov a požiadaviek, s ktorými budeš pravdepodobne konfrontovaná. PS: sme radi, že Vás máme obidve :-)

V úplnom finiši prvého tohoročného čísla TIMRAVÍN sa ešte raz chceme vrátiť k celoplošnému testovaniu na COVID-19, ktoré sme si už
priblížili v komplexnom článku na stranách 15-16. Tentokrát sa nám podarilo osloviť člena dobrovoľníckeho tímu, prváka Nikolasa Belka,
ktorý na prelome mesiacov vypomáhal s administratívnymi prácami na odbernom v telocvični GBST. Ako sa k tejto činnosti dostal? Ako
hodnotí tímovú spoluprácu s ostatnými členmi? A čo hovorí na celoplošné testovanie?
„Víkendová akcia ma oslovila prostredníctvom správ prezentovaných v médiách. Chcel som priložiť ruku k dielu a pomôcť
s týmto obrovským a náročným projektom. Neváhal som a prostredníctvom webu korona.gov.sk som sa prihlásil do operácie
Spoločná zodpovednosť,“ objasnil svoju motiváciu Nikolas. Podľa jeho slov sa dá priebeh testovania označiť prívlastkom pozitívny.
„Priebeh testovania u nás v GBST bol veľmi dobrý, z hľadiska logistiky sme mali zabezpečené takmer všetko potrebné. Nevyskytli sa
žiadne výraznejšie komplikácie, hoci sobota bola veľmi náročná. Času na oddych bolo minimum, no viem, že rovnaká situácia bola na
celom Slovensku,“ pokračoval gymnazista, ktorý narážal na celkový počet vykonaných testov na jeho odbernom mieste. Tých bolo takmer
600! V nedeľu (1. novembra) sa do priestorov telocvične lučeneckého štátneho gymnázia prišlo otestovať o poznanie menej ľudí, bolo
ich osem desiatok. „Som veľmi rád, že prišlo toľko zodpovedných ľudí, ktorým nie je ich zdravotný stav ľahostajný. Chcel by
som sa im touto cestou poďakovať. Náš odberný tím bol skutočne vynikajúci. Dovolím si tvrdiť, že jeden z najlepších v Lučenci.
V sobotu ráno sme sa nepoznali a večer sme boli skvelá partia a priatelia. Pracovalo sa mi super a bavilo ma to hlavne vďaka
ľuďom z nášho odberného tímu. Som veľmi rád, že som mohol spoznať takých úžasných ľudí,“ uzatvoril Nikolas. Nás zas teší
skutočnosť, že ľudia v tak mladom veku inklinujú k dobrovoľníckej činnosti, ktorá má zmysel a nesie v sebe posolstvo.
(stranu pripravil: rr)
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